
 

 

  
 

 

 

14 Chwefror 2022 

Annwyl Sophie, 

Gwaith yn dilyn y sesiwn graffu flynyddol ar 7 Chwefror 2022 

Diolch am ymuno â ni ar 7 Chwefror ar gyfer ein sesiwn graffu flynyddol. Roeddem yn ddiolchgar ichi am roi 
o’ch amser ac rydym yn gwerthfawrogi eich ymatebion llawn a gonest i'n cwestiynau. Diolch hefyd am rannu 
gwybodaeth mewn perthynas â’ch sefyllfa o ran y gyllideb yn syth ar ôl y sesiwn. 

Yn ystod y sesiwn, roedd nifer o bwyntiau y gwnaethoch gynnig darparu rhagor o wybodaeth yn eu cylch. Mae 
crynodeb o’r pwyntiau hyn isod: 

- Astudiaethau achos: Gwnaethoch nodi eich bod wedi casglu enghreifftiau o’r gwaith ymgysylltu a 
wnaed gan gyrff cyhoeddus, a’r camau gweithredu a gymerwyd ganddynt, ar ôl cyhoeddi Adroddiad 
Cenedlaethau'r Dyfodol. A allech roi manylion am yr enghreifftiau hyn? 
 

- Bwlch o ran gweithredu: Gwnaethoch nodi pryderon o ran y bwlch rhwng polisïau Llywodraeth Cymru 
a’r hyn sydd wedi ei weithredu, a bod gennych restr o enghreifftiau y gallech ei rhannu â'r Pwyllgor. 
Byddem yn ddiolchgar o gael copi o'r rhestr hon.  

 
- Ceisiadau am gymorth gan Lywodraeth Cymru: Gwnaethoch ddweud eich bod wedi cael 1,061 o 

geisiadau am gymorth ers mis Mai 2018, gan gynnwys 362 gan gyrff cyhoeddus, a bod 157 o’r rheini 
gan Lywodraeth Cymru. A allech ddweud wrthym sawl gwaith yr ydych wedi gwrthod ceisiadau am 
gymorth gan Lywodraeth Cymru, natur y ceisiadau ac unrhyw wybodaeth ychwanegol sy'n ymwneud 
â'r penderfyniadau hynny? 

Edrychaf ymlaen at glywed gennych cyn gynted ag y bo modd. 

Yn gywir, 

 

Jenny Rathbone 
Cadeirydd y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol 
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